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 الوضوء قبل آستـجاءهل يصح مسللة : 

 الؼول إول

,  ورواية طن أحؿد , الشافعقة, و , والؿالؽقة : الحـػقةآستـجاء  قبلإلي صحة وضوء من توضل ذهب 

  . وديبان بن محؿد الدبقان , , وابن طثقؿقن وابن حزم

 الـؼل طن الحـػقة :

ْستِـَْجاُء ُسـٌَّة 18/ 1الحـػي رحؿه اهلل))بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع قال أبو بؽر الؽاساين
ِ
(( : َفآ

ْستِـَْجاَء َأْصًًل َجاَزْت َصًَلُتُه ِطـَْدَكا, َوَلؽِْن مَ 
ِ
 َفْرٌض, َحتَّى َلْو َتَرَك آ

ِّ
افِِعي َع اْلَؽَراَهِة, ِطـَْدَكا, َوِطـَْد الشَّ

َٓ َيُجوُز.  َوِطـَْدُه 

ْستِـَْجاَء مِْن ُسـَِن 1/123ابن طابدين رحؿه اهلل))حاشقة ابن طابدين وقال 
ِ
((: َطدَّ فِي اْلُؿـَْقِة آ

َزاَلِة الـََّجاَسِة الْ  َكَُّه َمْشُروٌع ِِلِ
ِ
َحِؼقِؼقَِّة, َوَسائُِر اْلُوُضوِء. َوفِي الـَِّفاَيِة إكَُّه مِْن ُسـَِن اْلُوُضوِء. َبْل َأْقَواَها ٕ

ـَنِ  َزاَلِة اْلُحْؽِؿقَِّة. َوَجَعَل فِي اْلَبَدائِِع ُسـََن اْلُوُضوِء َطَؾى َأْكَواٍع: َكْوٌع َيُؽوُن َقْبَؾُه, َوَكْوٌع فِ  السُّ ي اْبتَِدائِِه, ِِلِ

ْستِـَْجاَء بِ 
ِ
ْستِـَْجاَء بِاْلَحَجِر, َومِْن الثَّاكِي آ

ِ
ِل آ َوَّ ْٕ اْلَؿاِء.َوَكْوٌع فِي َأْثـَائِِه, َوَطدَّ مِْن ا  

 الـؼل طن الؿالؽقة :

((: ولقس آستـجاء مؿا يجب أن يوصل به 14قال الؼقرواين رحؿه اهلل ))الرسالة لؾؼقرواين ص

الوضوء ٓ يف سـن الوضوء وٓ يف فرائضه وهو من باب إيجاب زوال الـجاسة به أو بآستجؿار لئًل 

((.1/141مختصر خؾقل لؾخرشي  يصؾي هبا يف جسده ويجزىء فعؾه بغقر كقة. واكظر ))شرح  

 الـؼل طن الشافعقة :

ْستِـَْجاَء َطَؾى 174/ 1قال الؿاوردي رحؿه اهلل ))الحاوي الؽبقر 
ِ
َم آ (( : َفَقـَْبِغي لِْؾُؿْحِدِث َأْن ُيَؼدِّ

ْستِـَْجاِء َأْجَزَأُه .
ِ
َل َقْبَل آ ((.97/ 2واكظر ))الؿجؿوع شرح الؿفذب , َصَفاَرتِِه َفنِْن َتَوضَّ  

 الـؼل طن أحؿد :

((:فنِن توضل قبؾه ففل 27قال ابن قدامة رحؿه اهلل ))الؿؼـع يف فؼه اِلمام أحؿد ت إركاؤوط ص: 

(.114/ 1يصح وضوؤه؟ طؾى روايتقن. واكظر اِلكصاف يف معرفة الراجح من الخًلف لؾؿرداوي )  
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:ابن حزم الـؼل   

ْستِـَْجاَء َبْعَد اْلُوُضوِء َجائٌِز, َوَلْقَس َفْرُضُه َأْن 332/ 1ؿه اهلل ))الؿحؾى بأثار )قال ابن حزم رح
ِ
((:آ

 َطْقنٌ 
َ
َٓ ُسـٍَّة, َوإِكََّؿا ِهي َكَُّه َلْم َيْلِت بَِذلَِك َأْمٌر فِي ُقْرآٍن َو

ِ
ٕ : َٓ ُبدَّ َػٍة  ُأمِْرَكا بِنَِزاَلتَِفا بِِص َيُؽوَن َقْبَل اْلُوُضوِء َو

ًَلِة َوَبْعَد اْلُوُضوِء َأْو َقْبَل اْلُوُضوِء, َفَؼْد َأدَّى ُمِزيؾُ  ًَلِة َفَؼْط, َفَؿَتى ُأِزيَؾْت َقْبَل الصَّ َفا َما َطَؾْقِه.َما لِؾصَّ  

:ابن طثقؿقن الـؼل   

((: وهذه الؿسللة إِذا كان 143/ 1قال ابن طثقؿقن رحؿه اهلل))الشرح الؿؿتع طؾى زاد الؿستؼـع 

 صّؾى اهلل طؾقه 
ِّ
ًٓ بآستـجاء ثم بالُوُضوء, وذلك لػعل الـبي َعة فنِكـا كلمره أو اِِلكساُن يف حال السَّ

, أو كان جاهًلً فنِكه ٓ يجسر اِِلكسان طؾى إِبطال صًلته, أو أمره بنِطادة الُوُضوء 
َ
وسّؾم, وأما إِذا كسي

ًلة.  والصَّ

:دبقان الـؼل   

((: الراجح جواز تؼدم آستـجاء طؾى 605/ 2اهلل))موسوطة أحؽام الطفارةقال دبقان حػظه 

 الوضوء, ٕن آستـجاء صفارة خبث ٓ طًلقة لفا بطفارة الحدث.
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 ومن أدلتفم 

 الدلقل إول : 

ًَلةِ }: -تعالى -قوله  فعل الصًلة  -تعالى -, أية, فلجاز {َفاْغِسُؾوا ُوُجوَهُؽمْ  إَِذا ُقْؿُتْم إَِلى الصَّ

 بغسل هذه إطضاء, ولم يشرتط آستـجاء, فؿن أوجب شرصًا آخر هو آستـجاء, فعؾقه الدلقل ,

, فذكر حؽم إحداث وموجبفا, ثم قال: {َأْو َجاَء َأَحٌد مِـُْؽْم مَِن اْلَغائِطِ }قال:  -تعالى -أيضًا فنكه 

ُؿوا َصِعقًدا َصقِّ } ًٓ مـه, ولم يذكر مع {ًباَفَؾْم َتِجُدوا َماًء َفَتَقؿَّ , والؿاء الؿذكور الذي جعل التقؿم بد

 . (1) تـجاء فؾو كان واجبًا لذكرهاذلك أحجار آس

 الدلقل الثاين :

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم َقاَل:  :(2)َطْن َأبِي ُهَرْيَرةَ 
ِّ
َمْن اْسَتْجَؿَر َفْؾُقوتِْر, َمْن َفَعَل َذلَِك َفَؼْد َأْحَسَن, »َطِن الـَّبِي

َٓ َفًَل َحَرَج    « .َوَمْن 

ُل بِِه مِْن َوْجَفْقنِ  َٓ ْستِْد
ِ
ْرًضا َلَؽاَن فِي َتْركِِه َحَرٌج, : َأَحُدُهَؿا َأكَُّه َكَػى اْلَحَرَج فِي َتْركِِه, َوَلْو َكاَن فَ َوآ

َٓ َفًَل َحَرَج  "َوالثَّاكِي: َأكَُّه َقاَل:  َٓ ُيَؼاُل فِي اْلَؿْػُروِض, َوإِكََّؿا  "َمْن َفَعَل َفَؼْد َأْحَسَن, َوَمْن  َومِْثُل َهَذا 

 .(3) ُدوِب إَلْقِه, َواْلُؿْسَتَحبِّ ُيَؼاُل فِي اْلَؿـْ 

:(4) من وجفقنوالجواب طؾى هذا الدلقل   

إول: أن كػي الحرج ٓ يرجع إلى آستـجاء, وإكؿا إلى آيتار, ٕكه أقرب مذكور, وهو صػة يف 

 .ـجاءآست

 .الثاين: أن الحديث ضعقفو

 

 

 

                                                             

 .(357/ 1طقون إدلة يف مسائل الخًلف بقن فؼفاء إمصار )(1) 

 ( , )اختصرت الحديث وأتقت بالشاهد( وفقه حصقن الحؿقري , قال ابن حجر  : مجفول , 337سـن ابن ماجة ):  ضعقف(2) 

 , وأبو سعقد الخقر ويؼال أبو سعقد الحرباين قال فقه ابن حجر مجفول.وقال الذهبي : ٓ يعرف. 

 (.18/ 1بدائع الصـائع يف ترتقب الشرائع ) (3)

 .(21/ 2موسوطة أحؽام الطفارة )  (4)
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 :الثالث الدلقل 

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم, َقاَل:  :(5) َطْن َأبِي ُهَرْيَرةَ  
ِّ
َٓ َيْؼَبُل اهلُل َصًلََة َأَحِدُكْم إَِذا َأْحَدَث َحتَّى »َطِن الـَّبِي

لَ   .«َيَتَوضَّ

 .(6) اطتد بػعل الوضوء وهذا قد فعل الوضوء

 :  الرابع الدلقل

دٍ   ْبِن َيْحَقى ْبِن َخًلَّ
ِّ
 َصؾَّى  :(7)َطْن َطؾِي

ُّ
ِه, َأنَّ َرُجًًل َدَخَل اْلَؿْسِجَد, َفَذَكَر َكْحَوُه َقاَل فِقِه: َفَؼاَل الـَّبِي َطْن َطؿِّ

َل, َفَقَضَع اْلُوُضوَء  "اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم:  ََحٍد مَِن الـَّاِس َحتَّى َيَتَوضَّ
ِ
َٓ َتتِمُّ َصًَلٌة ٕ ُثمَّ  -َيْعـِي َمَواِضَعُه  -إِكَُّه 

 .)صحقح( "َؽبُِّر يُ 

, وقد كان السائل غقر طالم بالحؽم, وخرج لم يذكر آستـجاء, ولم يجعؾه شرصًا يف قبول الصًلة

كًلم الـبي َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم طؾى وجه تعؾقم الطفارة, التي يحتاج إلى طؾؿفا يف جؿقع إحوال, 

 .(8) قلذكره لؾؿتعؾم, فًل يجب إٓ بدلفؾو كان آستـجاء واجبًا مع الوضوء لم يغػل 

 الدلقل الخامس :

  ْبِن ُطَؿرَ 
ِ
َم َأكَُّه ُتِصقُبُه   :(9) َطْن َطْبِد اهلل  َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ

ِ
َأكَُّه َقاَل: َذَكَر ُطَؿُر ْبُن الَخطَّاِب لَِرُسوِل اهلل

َم   َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّ
ِ
ْقِل, َفَؼاَل َلُه َرُسوُل اهلل ْل َواْغِسْل َذَكَرَك, ُثمَّ َكمْ »الَجـَاَبُة مَِن الؾَّ  .«َتَوضَّ

فلخذ مـه جؿع من العؾؿاء أن تؼدم  قه الصًلة والسًلم  بالوضوء وجعؾه سابؼًا لغسل الذكرفلمره  طؾ

 .(10) الوضوء طؾى آستـجاء ٓيضر

  

                                                             

 (.225( , مسؾم )6954صحقح البخاري ) (5)

 (.22/ 23الشـؼقطي ) -شرح الرتمذي )كتاب الطفارة(  (6)

 ( , )اختصرت الحديث وأتقت بالشاهد(.857) سـن أبي داود  (7)

 .(358/ 1طقون إدلة يف مسائل الخًلف بقن فؼفاء إمصار )(8) 

 (.306( , مسؾم )290صحقح البخاري ) (9)

 .(22/ 23الشـؼقطي ) -شرح الرتمذي )كتاب الطفارة(  (10)
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 الدلقل السادس :

  
 
اءً (11)َقاَل  َطْن َطؾِي  َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم, لَِؿَؽاِن اْبـَتِِه,  : ُكـُْت َرُجًًل َمذَّ

َّ
َفَلَمْرُت َرُجًًل َأْن َيْسَلَل الـَّبِي

ْل َواْغِسْل َذَكَركَ »َفَسَلَل َفَؼاَل:   .«َتَوضَّ

ْل َواْكَضْح َفْرَجَك »(  12)لؿسؾم  ويف رواية   .«َتَوضَّ

َكرِ َيُردُّ َطَؾى َمْن َحَؿَؾُه َطَؾى َضاِهِرِه َفَؼاَل يَ  َكَُّه َلْقَس بُِوُضوٍء َيْرَفُع  ُجوُز َتْؼِديُم اْلُوُضوِء َطَؾى َغْسِل الذَّ
ِ
ٕ

 .(13)َؿا ُهَو لِؾتََّعبُِّد اْلَحَدَث َوإِكَّ 

لُ »بؾػظ  (14)رواية له  واطرتض طؾقه بلن الحديث  .«َيْغِسُل َذَكَرُه َوَيَتَوضَّ

َياَمْرَيُم اْقـُتِي لَِربِِّك }لؼوله تعالى  لؿطؾق الجؿعلن الواو ٓ تػقد ترتقبا إكؿا هي ب طؾقه واطرتض

اكِِعقنَ  .(15)ومعؾوم أن الركوع قبل السجود [43]آل طؿران:  {َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الرَّ  

  : الدلقل السابع

ققاس الـجاسة التي طؾى السبقؾقن بالـجاسة طؾى غقر السبقؾقن, فنذا كان يصح وضوء الرجل مع وجود 

 .(16)الؿخرج: إذ ٓ فرقسة طؾى كجاسة طؾى البدن, فؽذلك يـبغي أن كصحح الوضوء مع وجود كجا

 : الدلقل الثامن

 .(17)وء, وقد فعل, فقجب أن يرتػع حدثهحؼقؼة الوضوء هو مرور الؿاء طؾى أطضاء الوض

  

                                                             

 ( .269صحقح البخاري ) (11)

, طن طؾي رضي اهلل طـه, ومخرمة ( , من صريق َمْخَرَمَة بِْن ُبَؽْقٍر, َطْن َأبِقِه, َطْن ُسَؾْقَؿاَن بِْن َيَساٍر, َطِن اْبِن َطبَّاسٍ 303مسؾم ) (12)

 .( 438(( , والـسائي يف )السـن 136لم يسؿع من أبقه , وأطؾه الدارقطـي يف ))اِللزامات والتتبع, حديث:

 (.394/ 1فتح الباري ٓبن حجر ) (13)

 .(303مسؾم ) (14)

جواز  "توضل واكضح فرجك"((: قد يمخذ من قوله 658/ 1قال ابن الؿؾؼن رحؿه اهلل))اِلطًلم بػوائد طؿدة إحؽام  (15)

تلخقر آستـجاء طن الوضوء, وهو إصح طـدكا إذا كان بحائل يؿـع آكتؼاض, لؽن إكؿا يتم ذلك طؾى قول من يؼول الواو 

 . (605/ 2موسوطة أحؽام الطفارة )ر واكظ , (132 /1واكظر كقل إوصار ) . لؾرتتقب وهو مذهب ضعقف

 .ٓحؼا ً ... يف الحؽم أو مصاحبا ً موافؼًا(قال ابن مالك رحؿه اهلل : )فاططف بواو ٍ سابؼا ً أو 

 (.604/ 2موسوطة أحؽام الطفارة ) (16)

 (.604/ 2موسوطة أحؽام الطفارة ) (17)
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 الؼول الثاين

 , والشوكاين ء : أحؿد يف رواية وطؾقه الحـابؾة ذهب إلى طدم  إجزاء من توضل قبل آستـجا

 , وابن باز.

 الـؼل طن أحؿد والحـابؾة :

 ((:114/ 1قال الؿرداوي رحؿه اهلل ))اِلكصاف يف معرفة الراجح من الخًلف لؾؿرداوي )

َل َقْبَؾُه, َفَفْل َيِصحُّ ُوُضوُءُه؟ َطَؾى ِرَواَيَتْقِن(  يَضاِح, َقْوُلُه )َفنِْن َتَوضَّ َوَأْصَؾَؼُفَؿا فِي اْلِفَداَيِة, َواْلُػُصوِل, َواِْلِ

ا فِي َشْرِحِه, َوا ْبُن َتِؿقٍم, َواْلُؿْذَهِب, َواْلُؿْسَتْوِطِب, َواْلَؽافِي, َواْلَفاِدي, َوالتَّْؾِخقِص, َواْلُبْؾَغِة, َواْبُن ُمـَجَّ

 َٓ َْصَحاِب. َقاَل اْلَؿْجُد َوَتْجِريِد اْلِعـَاَيِة. َوَغْقِرِهْم. إْحَداُهَؿا:  ْٕ , َوُهَو اْلَؿْذَهُب. َوَطَؾْقِه ُجْؿُفوُر ا  َيِصحُّ

يِن فِي َشْرِح اْلُعْؿَدِة: َهَذا َأْشفَ  ُّ الدِّ
ْقُخ َتِؼي ُر, َقاَل فِي َشْرِح اْلِفَداَيِة: َهَذا اْختَِقاُر َأْصَحابِـَا. َقاَل الشَّ

: َهَذا اْختَِقاُر اْلخِ 
ُّ
ْرَكِشي َواَيَتْقِن الزَّ َٓ َيِصحُّ فِي َأَصحِّ الرِّ ِغقِر:  , َواْلُجْؿُفوِر. َقاَل فِي اْلَحاِوي الصَّ

ِّ
َرقِي

, َوَجَزَم بِِه فِي اِْلِ 
ُّ
ْرَصِريُّ فِي َكْظِم َزَوائِِد اْلَؽافِي, َوُهَو َضاِهُر َما َجَزَم بِِه اْلِخَرقِي َحُه الصَّ َفاَداِت, َوَصحَّ

َهِب, َواْلُخًَلَصِة, َواْبُن َرِزيٍن َوالتَّْسِفقِل, َوَقدَّ  َطاَيَتْقِن, َواْلَحاِوي اْلَؽبِقِر, َوَمْسُبوِك الذَّ َمُه فِي اْلُػُروِع, َوالرِّ

 فِي َشْرِحِه, َوَغْقِرِهْم.

 الـؼل طن الشوكاين :

ْستِـْجَ 
ِ
 .اِء َطَؾى اْلُوُضوِء((وافق الشوكاينُ مجَد الدين ابَن تقؿقة يف تبويبه ))َباُب ُوُجوِب َتْؼِدَمِة آ

ُل اْلُؿَصـِِّف 1/132وقال رحؿه اهلل ))كقل إوصار َٓ  .-َرِحَؿُه اهلُل  -(( : َوَيِصحُّ اْستِْد

 الـؼل طن ابن باز :

((:واستـجاء أو 19قال ابن باز رحؿه اهلل يف شروط الوضوء ))الدروس الؿفؿة لعامة إمة ص: 

 استجؿار قبؾه.
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 ومن أدلتفم :

 الدلقل إول :

 َصؾَّى اهلُل (18)َطْن ُسَؾْقَؿاَن ْبِن َيَساٍر َقاَل 
ِ
 اهلُل َطـُْه اْلِؿْؼَداَد إَِلى َرُسوِل اهلل

َ
 ْبُن َأبِي َصالٍِب َرِضي

ُّ
: َأْرَسَل َطؾِي

 َصؾَّى اهللُ 
ِ
ُجِل َيِجُد اْلَؿْذَي َفَؼاَل َرُسوُل اهلل َم َيْسَلُلُه َطِن الرَّ َيْغِسُل َذَكَرُه ُثمَّ » َطَؾْقِه َوَسؾََّم: َطَؾْقِه َوَسؾَّ

لْ   .«لَِقَتَوضَّ

ْستِـَْجاِء َطَؾى اْلُوُضوِء, : (19)قال الشوكاين 
ِ
ِل بِِه َطَؾى ُوُجوِب َتْؼِديِم آ َٓ ْستِْد

ِ
َوَقْد َساَقُه اْلُؿَصـُِّف لًِل

َنَّ َلْػَظَة ُثمَّ ُتْشِعُر 
ِ
َْمِر َتْرَجَم اْلَباَب بَِذلَِك ٕ ْٕ بِالتَّْرتِقِب َوُيْشَؽُل َطَؾْقِه َما َوَقَع فِي اْلُبَخاِريِّ مِْن َتْؼِديِم ا

 بِاْلُوُضوِء َطَؾى اْلُغْسِل.

ْشَؽاِل َطَؾى َحِديِث اْلَباِب بَِلنَّ ِرَواَيَة َحِديِث اْلَباِب وقال أيًضا :  َوُيْؿؽُِن َأْن ُيَؼاَل فِي َجَواِب َذلَِك اِْلِ

ُل اْلُؿَصـِّ  ُمَؼقََّدةٌ  َٓ َواَياُت اْلَواِرَدُة بِاْلَواِو ُمْطَؾَؼٌة َفُقْحَؿُل اْلُؿْطَؾُق َطَؾى اْلُؿَؼقَِّد, َوَيِصحُّ اْستِْد  -ِف َوالرِّ

 اكتفى .-َرِحَؿُه اهلُل 

  لؽن الحديث ضعقف بؾػظ )ثم( فًل يستدل به.

                                                             

 َوَلْم َيَر َواِحًدا مِـُْفَؿا َوَموْ 439: سـن الـسائي ) مرسل (18)
 
َٓ مِْن َطؾِي لُِد ُسَؾقَْؿاَن ْبِن ( , ُسَؾْقَؿاُن ْبُن َيَساٍر َلْم َيْسَؿْع مَِن اْلِؿْؼَداِد َو

َٓ ِخًَلَف َأنَّ اْلِؿْؼَداَد ُتَوفِّي َسـََة َثًَل   .ٍث َوَثًَلثِقنَ َيَساٍر َسـََة َأْرَبٍع َوَثًَلثِقَن َوقِقَل َسـََة َسْبٍع َوِطْشِريَن َو

 .( : مرسل10004وقال يف )الؿسـد الجامع , ((202/ 21))التؿفقد اكظر  

 .(132/ 1كقل إوصار ) (19)
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 الدلقل الثاين :

 طن 
ِّ
ُجُل الَؿْرَأَة َفَؾْم ُيـِْزْل؟ َقاَل: :(20)َأكَُّه َقاَل  َكْعٍب  ْبنِ  ُأَبي : إَِذا َجاَمَع الرَّ

ِ
َيْغِسُل َما َمسَّ »َيا َرُسوَل اهلل

ُل َوُيَصؾِّيالَؿْرَأَة مِـْهُ   .«, ُثمَّ َيَتَوضَّ

ِل بِِه َطَؾى ُوُج  -َرِحَؿُه اهلُل  -َواْلُؿَصـُِّف :  (21)قال الشوكاين  َٓ ْستِْد
ِ
ْستِـَْجاِء َأْوَرَدُه ُهـَا لًِل

ِ
وِب َتْؼِديِم آ

 اكتفى َطَؾى اْلُغْسِل لَِتْرتِقبِِه اْلُوُضوَء َطَؾى َغْسِل َما َمسَّ اْلَؿْرَأَة مِـُْه.

 : مـفا (22)بلحاديث كثقرة طـد الجؿفور  وأجقب أن هذا الحديث مـسوخ

 َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾََّم َقاَل:   (23)ما رواه البخاري ومسؾم  
ِّ
إَِذا َجَؾَس َبْقَن ُشَعبَِفا »َطْن َأبِي ُهَرْيَرَة َطِن الـَّبِي

 .«إَْرَبِع, ُثمَّ َجَفَدَها َفَؼْد َوَجَب الَغْسُل 

: الدلقل الثالث  

 .أكه أرسل الؿؼداد لقسلل طن الؿذييف حديث طؾي 

 لدلقل السادس( وأن الواو ٓ تػقد ترتقبا إكؿا هي لؿطؾق الجؿع .وتؼدم مـاقشته يف الؼول إول )ا 

 الدلقل الرابع :

وما حػظ طـه  سـته أكه كان يستـجي, ثم يتوّضل,و -َصؾَّى اهلُل َطَؾْقِه َوَسؾَّمَ -أن الؿحػوظ من هدي الـبي 

 ستـجاء.حديث صحقح أكه قدم الوضوء طؾى آيف 

اجَح واطرتض طؾقه : بلن  د الػعل ٓ يؼتضي الوجوب: إِٓ إذا كان بقاكًا  الرَّ طـد أهل العؾم أن مجرَّ

حقح أكَّه داٌل ,  لؿجؿل من الؼول يدل طؾى الوجوب: بـاًء طؾى الـَّصِّ الؿبقَّن ُد الػعل: فالصَّ أما مجرَّ

 .(24) طؾى آستحباب

 كتبه / أحؿد بن طوض

01063309047  

01145880753 

                                                             

 .(346)( , مسؾم 293البخاري ) (20)

 .(132/ 1كقل إوصار ) (21)

 .(47/ 11موسوطة أحؽام الطفارة ),  (276/ 1كقل إوصار ),  (136/ 2الؿجؿوع شرح الؿفذب )(22) 

 .(348)( , مسؾم 291البخاري ) (23)

 .(141/ 1الشرح الؿؿتع طؾى زاد الؿستؼـع ) (24)

https://www.facebook.com/Ahmed.Mohamed.Awad1995
https://www.facebook.com/Ahmed.Mohamed.Awad1995

